
تحت رعاية وحضور كال من صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب "رعاه الله"، وصاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة، تنطلق اليوم فعاليات معرض 

ديب للطريان 2015، للمرة الثانية عىل 
التوايل يف موقعه الجديد يف مدينة ديب 
للطريان )ديب وورلد سنرتال( مبطار آل 
مكتوم بجبل عيل، ويستمر حتى 12 

نوفمرب الجاري، مبشاركة عاملية واسعة.

ويتنافس أكرث من 1000 وسيلة إعالم 
عاملية، عىل تغطية الحدث، ويشهد يف 

دورته الحالية، إرتفاع عدد الرشكات 
بنسبة تصل إىل 5.2٪، لتبلغ أكرث من 

1100 رشكة، وأكرث من 160 طائرة للعرض 
الثابت واالستعراضات الجوية، ومن 

املتوقع أن يصل عدد الزوار65 ألف زائر 
بزيادة ٪7.

انطالق معرض دبي 
للطريان 2015 اليوم

برعاية حممد بن راشد 

تتمة ص 3
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بفضل الدعم الالمحدود من قيادتنا الرشيدة، أصبح 
معرض ديب للطريان الحدث األهم واألبرز يف عامل الطريان 

يف هذه املنطقة من العامل، وجدير بالحضور واملشاركة؛ 
باعتباره األهم عىل خريطة املعارض الدولية، ولكونه 
يشكل سوقاً تسعى إليها رشكات صناعية تكنولوجيا 

الفضاء والطريان يف منطقة الرشق األوسط، ويتمثل لها 
مجاالً خصباً لتطوير أعاملها وتوطيد عالقاتها بصورة 
ال تجدها يف غريه من املعارض. ويحظى معرض »ديب 
للطريان« باهتامم عاملي ضخم وشهرة دولية واسعة، 

جعلت املراقبني واملهتمني يؤكدون أن التفوق دامئاً سمة 
من سامته؛ ملا اتسم به من تفوق دامئا. وإن اإلقبال 

املتزايد واالرتفاع املضطرد يف عدد الرشكات املشاركة 
يف »ديب 2015« ودليل واضح عىل السمعة والثقة التي 

تتمتع بها دولة اإلمارات.

ويعد املعرض أيضاً واحداً من املعارض الدولية التي 
تستضيفها دولتنا عىل مدار العام، وهو فرصة أمام 

املتخصصني من دول مجلس التعاون والدول العربية 
لاللتقاء واالحتكاك بالعلامء واملصنعني من مختلف 
أنحاء العامل ملحاورتهم حول أحدث ما توصلت إلية 

تقنيات الطريان يف العامل.

وحظى املعرض بتواجد أرفع الشخصيات الرسمية 
العسكرية وعدد كبري من الوفود الرسمية عالية 

املستوى من مختلف الدول، مام يعترب دليالً واضحاً 
عىل الثقة التي تحظى بها دولة اإلمارات يف املحافل 
الدولية، ويعزز مركزية اإلمارات كعاصمة للمعارض 
الدولية، وذلك ملا تتمتع به دولة اإلمارات من موقع 
اسرتاتيجي هام، ومن سمعة طيبة يشهد بها الجميع.

تؤكد دولة اإلمارات العربية املتحدة، من خالل معرض 
ديب للطريان، أنها أصبحت رائدة يف صناعة املعارض 

يف الخليج والرشق األوسط والعامل، وغدت قادرة 
عىل تنظيم الفعاليات الدولية الكربي بكفاءة عالية 
اكتسبتها عىل مدى سنوات طويلة من االنخراط يف 

هذه الصناعة واإلملام بقواعدها، وذلك بفضل الدعم 
املتواصل من القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة )حفظه الله(، وسيدي صاحب 
السمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب )رعاه الله(،ومتابعة 

سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة. 

وقد أصبحت دولة اإلمارات العربية املتحدة عالمة 

بارزة وقطباً إقليمياً وعاملياً يشهد له القايص والداين 
بالخربة الواسعة واملهارة الكبرية يف إقامة كافة أنواع 

املعارض وتنظيمها مام جعلها تتبوأ مركز الصدارة عىل 
الصعيد اإلقليمي يف هذا املجال، حيث تشهد الساحة 

االقتصادية سنوياً إقامة معارض متخصصة غطت 
معظم املنتجات والخدمات.

إن معرض ديب للطريان الذي ينظم كل سنتني، بات 
اليوم يف مصاف أهم املعارض عىل املستوى العاملي، 

وواحداً من أهم املعارض الدولية يف مجال أنظمة 
الطريان، كام أن توأمه معرض آيدكس يف أبوظبي والذي 

يستضيف أكرب الرشكات العاملية يف مجال التسليح 
والحلول العسكرية، أصبح كذلك يف مصاف أهم 

املعارض عىل املستوى العاملي يف هذا املجال.

مع انطالق معرض ديب للطريان 2015، تنطلق مرحلة 
جديدة من التطلعات واآلفاق الرحبة الرتياد هذا 

الفضاء والتعرف عىل جديده وفريده، ويأيت انعقاد 
املعرض اليوم عىل أرض اإلمارات يف مرحلة فاصلة من 
تاريخ املنطقة وأحداثها ومتغرياتها املتوالية، فكام بات 

معلوماً للجميع املستوى العايل والعاملي الذي وصله 
املعرض من رعاية وتنظيم ومتابعة يعكس واليزال يف 

كل دورة من دوراته الدور الحيوي الذي تقوم به دولة 
اإلمارات العربية املتحدة بقيادة سيدي صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
األعىل للقوات املسلحة “ حفظه الله “ ورعاية سيدي 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب “رعاه 

الله” وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة يف دعم ومساندة أهم القطاعات 

الحيوية يف مجال الصناعات سواء العسكرية أو املدنية، 
فمعرض طريان ديب 2015 يشكل منصة عرض رئيسية 

وفرصة حيوية للتبادل املعريف والثقايف، كام أنه يعد 
مجاالً خصباً للتنوع االقتصادي والتجاري. إن عامل 

الطريان وصناعاته، غدى اليوم مجاالً يفتح األبواب عىل 
مصارعها لكافة الرشكات والهيئات واملؤسسات العاملة 

يف قطاعه أو غريها من القطاعات للبحث والتطوير 
واالستكشاف والريادة، والرتقية والتعديل لكافة 

األنظمة واألساليب واملعدات والربامج والتطبيقات التي 
تعمل يف مجاله.

مرحبًا بكم يف »معرض دبي للطريان 2015«

»معرض دبي للطريان 2015«.. جناح متواصل

مرحلة جديدة من التغيري والتطوير

معايل
محمد أحمد البواردي الفاليس

وكيل وزارة الدفاع

الفريق الركن
حمد محمد ثاين الرميثي

رئيس أركان القوات املسلحة

الفريق الركن
جمعة أحمد البواردي الفاليس

مستشار صاحب السمو نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة
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يف املؤمتر الصحفي الذي ُعقد عىل هامش 
الدورة السابعة من معرض ديب للطريان، رّد 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، عىل أحد الصحفيني الذي 
قال له: "أعتقد أن ديب وصلت للقمة" بقوله: 

"القول بأن دولة اإلمارات وصلت القمة، أنا ال 
أوافقك الرأي، ألننا يف بداية الطريق. بقيادة 

الشيخ زايد والشيخ مكتوم نحن عىل الطريق 
الصحيح، ولكن هذا بداية الطريق، والطريق 

طويل وشاق«.

اليوم، ونحن نشهد افتتاح الدورة الرابعة عرشة 
من معرض ديب للطريان، ال ميكننا إال أن نتذكر 

تلك اإلجابة العميقة والبليغة، وأن نعجب 
بثقة هذا القائد بقدرات بلده، وبطموحه 

الذي ليس له حدود. فمعرض ديب يتجاوز كل 
دورة األرقام القياسية التي حققها يف الدورة 

السابقة، ويحقق نجاحاً باهراً يضاف إىل سلسلة 
النجاحات التي تحصدها الدولة يف تنظيم 

املعرض والفعاليات الدولية.

مثانية وعرشون عاماً مرت عىل انطالق معرض 
ديب للطريان، استطاع خاللها أن يتحول إىل 

حدث عاملي ضخم، وأن يجذب إليه املهتمني 
بقطاع الطريان املدين والعسكري، وأن يغدو 

سوقاً من أهم األسواق العاملية يف عامل الطريان.

املعرض سيشهد تحطيم أرقام قياسية هذا 
العام، وذلك من خالل تنامي املشاركات الدولية 

الكبرية يف هذه الدورة، وهذا ما يعكس الثقة 
الكبرية بالدولة ونجاحها يف تنظيم املعارض 
والفعاليات الكبرية بفضل ما تتحىل به من 

إرادة صلبة، وعزم قوي، وبنية تحتية متطورة، 
وطاقات برشية مؤهلة عىل أكمل وجه. وما 

كان ذلك كله ليتحقق لوال وجود قيادة رشيدة 
جعلت من النجاح عنواناً لدولتنا الحبية،

املقدم ركن يوسف جمعه الحداد

أهال.. دبي للطريان

ويس��تقطب املعرض الذي يق��ام كل عامني الخرباء والزوار من انح��اء دول العامل، ويتنافس أكرث من 
1000 وسيلة إعالم عاملية، عىل تغطيته، ويحظى بأهميته كحدث رئييس يف األجندة الدولية للطريان، 
ويشهد يف دورته الحالية، إرتفاع عدد الرشكات بنسبة تصل إىل 5.2٪ ، لتبلغ أكرث من 1100 رشكة، أكرث 
من 160 طائرة للعرض الثابت واالس��تعراضات الجوية، تضم الطائرة العسكرية بوينغ P-8..، وطائرة 
G650ER التابع��ة لقطر أكزاكاتيف، وطائرة إيرب��اص A380 التابعة لطريان اإلمارات، وطائرات من 

بيل هليكوبرت وإيرباص، فضال عن مشاركة طائرات بدون طيار يف االستعراضات الجوية.

ويض��م مع��رض ديب للط��ريان 2015،  9 أجنحة عاملية تضم دول “أس��رتاليا، فرنس��ا، أملانيا، إيطاليا، 
هولندا، روس��يا، تركيا، اململك��ة املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية، أم��ا االجنحة املتخصصة تضم 
الطباعة ثالثية األبعاد، أمن املطارات، مؤمتر الخليج للتدريب يف صناعة الطريان، فضال عن  250 وفداً 
للحضور، بتنس��يق من رشكة فريز اند اكزيبيش��نز ايروسبيس بالتعاون مع هيئة الطريان املدين بديب، 
ومطارات ديب، والقوات املسلحة باإلمارات وديب ملشاريع الطريان الهندسية، وتشارك للمرة االوىل يف 

االستعراضات الجوية ملعرض ديب للطريان 2015، طائرات بدون طيار.

وتش��مل قامئة العارض��ني هذا الع��ام رشكات » Aerolux« )اململك��ة املتحدة، والس��الم للطائرات 
)السعودية( ، وأكادميية الخليج للطريان )البحرين( ورشكة لوكهيد مارتن )الواليات املتحدة(.

انطالق معرض دبي 
للطريان 2015 اليوم

برعاية حممد بن راشد

الهاشمي: "دبي للطريان " يضع الدولة يف مصاف 
الدول املتقدمة يف جمال صناعة املعارض

أكد س��عادة الل��واء الركن طيار عبدالله الهاش��مى املدير التنفيذي للجنة العس��كرية ملعرض دىب 
للطريان 2015 .. أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب » رعاه الله » .. تهدف إىل توفري مختلف اإلمكانات والتس��هيالت 
لجميع الوفود الرس��مية والزوار واملش��اركني يف املعرض الذي تنطلق فعالياته اليوم. وأش��ار إىل أن 
اللجنة العسكرية عقدت عدة اجتامعات ملناقشة األمور التنظيمية امللقاة عىل عاتقها من استقبال 
الوف��ود وتوديعها .. بجانب توفري اإلقامة املناس��بة للوفود الرس��مية والعارضني والزوار فضال عن 
تأمينهم إضافة إىل تنس��يق تأمني املعرض بالتعاون مع القيادة العامة لرشطة ديب والقيادة العامة 

للقوات املسلحة.

وقال سعادته إن املعرض يف دورته الحالية ميثل تحديا جديدا لدولة اإلمارات ويضعها يف مصاف الدول 
املتقدم��ة يف مجال صناعة املعارض خاصة مع��ارض الطريان .. مؤكدا أن هذا النجاح يعترب مثرة حقيقية 
لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة » حفظه الله » و صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب وصاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
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قال كريستوفر ج. ديفيس، رئيس 
رشكة  يف اإلمارات العربية املتحدة، 

متحدثاً إىل مجلة درع الوطن يف مقابلة 
 :Raytheon International:::حرصية

“إن الكبار والشباب يف منطقة الرشق 
األوسط أكرث ثقة يف معرفتهم بالقضايا 
املتعلقة باالنرتنت من بقية دول العامل، 

وهم يشعرون أن لديهم فهامً جيداً 
لعنارص األمن السيرباين.”  

ونق��الً عن دراس��ة جدي��دة بتكلي��ف من رشكة 
رايثي��ون والتحال��ف الوطن��ي لألم��ن الس��يرباين 
 the National Cyber Security Alliance
NCSA((، تحت عنوان “تأمني مستقبلنا:، تجسري 
الفجوة يف املواهب الس��يربانية”، قال ديفيس إن 
نس��بة أعىل من الشباب يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة )70٪(، واململكة العربية السعودية )٪82 
( وقط��ر )84٪( يش��عرون بأن لديه��م ما يكفي 
من الفه��م للحفاظ ع��ىل البيان��ات واملعلومات 

الش��خصية آمنة عىل شبكة اإلنرتنت، وهو أعىل من املعدل العاملي البالغ 65٪. وعالوة 
عىل ذلك، فإن 53٪ من املس��تطلَعني يف دول مجل��س التعاون الخليجي يدركون املهام 
الوظيفي��ة التي تنطوي عليها مهنة يف مجال األمن الس��يرباين – أعىل بنس��بة 13٪ من 

املتوسط   العاملي.

وأض��اف ديفي��س: »بالنظر إىل تطلع القي��ادة نحو األمام يف دولة اإلم��ارات العربية 
املتح��دة، وكذلك يف منطقة الخلي��ج، فإنه ليس من املس��تغرب أن يتم وضع الرتكيز 
الثقايف والتعليمي عىل الخربات التكنولوجية مثل الكفاءة يف مجال األمن السيرباين«.

تعت��رب رايثي��ون Raytheon عمالقاً يف مجال التكنولوجي��ا واالبتكار وهي متخصصة يف 
الدفاع واألمن واألسواق املدنية، كام أنها رائدة أيضاً يف حلول األمن اإللكرتوين ومجموعة 

واسعة من الخدمات لدعم املهام.

وتش��ري النتائج التي توصل إليها االس��تطالع إىل وجود تفاوت بني ارتياح مواطني دول 
مجل��س التعاون إىل مس��تواهم التعليمي والكفاءة يف اإلنرتنت، واهتاممهم بالس��عي 
للحصول عىل مهنة يف مجال االنرتنت. وأشار االستطالع إىل أن ما معدله 42٪ من الرجال 
والنساء يف دول مجلس التعاون الخليجي كانوا أقل احتامالً من العام املايض للتفكري يف 

مهنة ميكنهم فيها جعل اإلنرتنت أكرث سالمة وأمناً، 
باملقارنة مع 16٪ فقط عىل مستوى العامل.

أض��ف إىل ذل��ك أن هذا يعد أك��رث أهمية بقليل 
عندم��ا يتعلق األمر بالنس��اء، حي��ث يعترب ٪40 
من النس��اء يف دول مجلس التعاون الخليجي أقل 
احت��امالً للتفكري مبهنة يف مجال األمن الس��يرباين، 
باملقارنة مع 13٪ فقط من النس��اء يف العامل ممن 

يتابعن املسار الوظيفي لالنرتنت نفسه.

وم��ع ذلك، فقد بين��ت الدراس��ة أن العديد من 
الش��باب البالغني الخليجيني ميتلكون - ويريدون 
االس��تفادة من - املهارات الت��ي تتطلبها وظائف 
األمن الس��يرباين، مث��ل تحليل البيان��ات )٪42(، 
الربمجة )32٪(، حل مشكلة )28٪( اإلدارة )٪48(. 
وع��الوة عىل ذل��ك، ق��ال 79٪ من املس��تطلَعني 
يف دول مجل��س التع��اون الخليجي إنه��م تابعوا 
األنش��طة التي من ش��أنها أن تعطي لهم ميزة يف 
املجاالت اإللكرتونية، مثل املسابقات اإللكرتونية، 

واملنح الدراسية، ووظائف التدريب، وبرامج التدريب، أو املعارض املهمة.

 Vista Equity وق��ال ديفيس يف اش��ارة اىل االتفاق األخري ال��ذي أبرمته رايثيون م��ع
 Raytheon مع ، Websense لتشكيل رشكة جديدة تجمع بني ويب سنس  Partners
Cyber Products ، وه��ي وحدة من قطاع أعامل ريثيون للمعلومات االس��تخباراتية 
واملعلوم��ات والخدمات )IIS(، وأضاف ديفيس إن الرشكة الجديدة س��تعزز التقنيات 
املتقدمة لرشكة رايثيون يف مجال األمن السيرباين ومنصة TRITON  الرائدة يف الصناعة 
لرشكة ويب س��نس Websense لتقديم مس��توى جديد من األمن الس��يرباين يف مجال 

الدفاع ملكافحة بيئة التهديدات املتطورة يف االنرتنت.

سوف تقوم رشكتا رايثيون وويب سنس معاً بتوريد األمن السيرباين يف مجال الدفاع إىل 
األسواق التجارية يف جميع أنحاء العامل. وسوف يتمكن العمالء من خالل هذه القدرات 
من الدفاع عن أنفس��هم ضد التهديدات املعقدة، واكتشاف االنتهاكات، وتعزيز القدرة 

عىل التحليل ليك يقرروا مسارات العمل ويصدوا الهجوم.

“كرشك��ة رائدة عامليا يف مجال أمن البيانات، تتمثل اس��تجابتنا ملس��تويات التهديدات 
املتزايدة يف تقديم منتجات وخدمات أفضل وأكرث ذكاء يف مجال أمن البيانات لعمالئنا“.

RAYTHEON

كريستوفر ج. ديفيس

معرفة اإلماراتيني بالفضاء اإللكرتوين يف ذروة العامل
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تعترب رافال Rafale طائرة مقاتلة متعددة األدوار واملهام، وهي 
متوافرة يف ثالثة إصدارات: Rafale C ذات املقعد الواحد ويتم 

تشغيلها من قواعد أرضية، و Rafale M ذات املقعد الواحد لعمليات 
حامالت الطائرات، و Rafale M ذات املقعدين التي يتم إطالقها من 

القواعد الربية. 

وتش��رتك الن��امذج الثالثة يف هيكل مش��رتك ونظ��ام مهام مش��رتك، حيث تنحرص 
الفروقات بني النامذج البحرية والربية يف عجالت الهبوط وخطاف كسح الرسعة.

  )Fly-by-Wire’ FBW’( من املزايا الرائعة نظ��ام التحكم بالطريان الرقمي املتطور
الذي يوفر االس��تقرار الط��ويل والتفوق يف األداء يف املناول��ة. ويحقق نظام التحكم 
بالطريان FCS أعىل مستوى من تقنية FBW: أكرث من مليون ساعة طريان بدون أي 

حادث ناجم عن نظام التحكم بالطريان.

تعترب طائرة رافال آمنة وسهلة الطريان يف جميع أنظمة الطريان، وتتميز بأداء املناولة 
الدقيق نفسه يف كافة تصاميم التفريغ يف جميع أنحاء غالف الطريان.

كذل��ك يضمن نظام التحك��م بالطريان يف رافال الط��ريان اآليل يف وضعية متابعة 
التضاري��س يف جمي��ع األح��وال الجوي��ة، ما يس��مح للطائرات بالط��ريان دون 
مشاهدتها يف الفضاء الجوي املعادي، وهذا عامل مهم يساعد عىل البقاء يف بيئة 

التهديدات العالية.

تتميز الطائرة مبحرك م��ن طراز M88-2، وهو جيل جديد من املحركات التوربينية 
املروحي��ة نس��بة دفع قوي إىل الوزن، مع س��هولة الصيان��ة، واملوثوقية يف عمليات 

اإلقالع، وانخفاض تكاليف التشغيل, وهي تضم تقنيات متقدمة مثل أقراص الضاغط 
املتكاملة الريش، وقلة التلوث من االحرتاق مع خلو االنبعاثات من الدخان، وريش 

توربينية عالية الضغط وأحادية البلورات، وأغلفة من السرياميك، ومواد مركبة.

تعت��رب راف��ال أول طائرة عملي��ة وما تزال حت��ى اآلن، والطائرة القتالي��ة األوروبية 
 RBE2 الوحيدة التي تس��تخدم راداراً للمس��ح اإللكرتوين. وقد استفاد نظام الرادار
الذي طورته رشكة تاليس Thales من جهود األبحاث الواسعة النطاق، وهو باملقارنة 
مع الرادارات ذات الهوائيات التقليدية يتميز مبس��تويات غري مس��بوقة من الوعي 

الظريف، مع الكشف املبكر والتتبع ألهداف متعددة.

مث��ة ميزة ب��ارزة أخرى يف راف��ال وهي القدرات الش��بكية التي ترتك��ز عىل بنيتها 
املفتوحة، وبرمجياتها الت��ي تدمج البيانات، وتوافقها مع أنواع مختلفة من وصالت 
البيان��ات التي تربط الطائرة يف س��احة املعركة. ويتم توفري وصل��ة بيانات مأمونة 
عالية الرسعة لتبادل البيانات يف العمليات الجوية املش��رتكة يف الوقت الحقيقي مع 
طائرات أخرى يف التشكيل، أو مراكز القيادة والسيطرة الجوية والسطحية، أو أنظمة 

التحكم الجوية التكتيكية، أو األنظمة الصديقة األخرى.

أض��ف إىل ذل��ك أن رشك��ة Dassault Aviation قد طورت واجه��ة تحكم للطيار 
 Hands On سهلة االستخدام لرافال، جمعت بني مفهوم نظام التحكم بعصا جانبية

Throttle and Stick مع شاشات تعمل باللمس.

إن قدرة رافال عىل أداء عدة وظائف يف الوقت نفسه، مثل إطالق صواريخ جو-جو 
أثناء مرحلة االخرتاق يف ارتفاعات منخفضة، هو دليل واضح عىل القدرات املتعددة 

األدوار والقدرة عىل البقاء.

رافال
تغطي جميع القواعد
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مع دخول عدة أجيال جديدة من الطائرات املقاتلة يف الخدمة يف السنوات القليلة املقبلة، 
تقوم دول الخليج بتحديث ورفع مس��توى القدرة الدفاعية ملواجهة التهديدات املتزايدة. 
وق��د أدت الطائ��رات املقاتلة الجديدة، فض��الً عن عدة طائ��رات ومروحيات نقل ودعم 
جدي��دة، إىل حدوث طل��ب كبري عىل الطياري��ن الجدد بني دول الخلي��ج. ولكن إذا كان 
تش��غيل طائرات مرياج 2000، وF-18 أو تورن��ادو Tornado يعد مهمة بإمكان املدربني 
التقليديني إنجازها بسهولة، فإن إيجاد طيارين ملقاتالت الجيل الجديد من الطائرات، مثل 
يوروفايرت Eurofighter، أو طائرات النقل املعقدة مثل C-17 ، يتطلب مدربني من الجيل 
الجديد. وميكن لهذه املنصات الجديدة أن تقوم بالجمع بني مستويات ممتازة من األداء، 
ونظم التدريب مدمجة متقدمة، ونظم تدريب أرضية فعالة جداً، كام تس��هم يف وفورات 

ضخمة يف ميزانية القوات الجوية.

ال يوج��د عدد كبري من مدريب الجيل الجديد يف الس��وق ممن هم أكفاء إلعداد الطيارين 
 Finmeccanica-AleniaAermacchi الذين س��يقودون الطائرات الغربية. وتعترب طائرة
M-346 اإليطالية املنافس الحقيقي، وكان لها ظهور واضح جداً ومتميز يف السوق، حيث 

متيزت M-346 بفوزها بشكل واضح بأهم املناقصات عىل الصعيد العاملي.

تعت��رب طائرة M-346 أكرث طائرات التدري��ب املقاتلة الحالية تقدماً، وذلك بفضل الحلول 
التصميمي��ة التقنية املتقدمة التي تتميز به��ا، فضالً عن اعتامد أحدث مفاهيم “التصميم 
م��ن حيث التكلفة” و “التصميم من حي��ث الصيانة”، وبالتايل فهي توفر خفضاً يف تكلفة 
الحيازة والدورة الحياتية، مع تخفيض س��اعات الطريان )ITS(. ويش��تمل نظام التدريب 
املتكام��ل Alenia Aermacchi’s M-346 ، إىل جان��ب الطائرة، عىل نظام تدريب أريض 
ش��امل )GBTS(، مام يتيح للطالب الطيار التعلم وإجراء التدريب عىل منهاج الطائرات 
بأكمله وجميع أهداف التدريب عىل األرض قبل تكرارها يف الرحالت. وقد تم إدماج نظام 
التدري��ب باملحاكاة التكتييك ETTS يف طائرة M-346 بحيث متيزت بالقدرة عىل محاكاة 

سيناريو تشغييل مع مجموعة كاملة من أجهزة االستشعار والتدابري املضادة.

بعد ورود طلبيات ل� 59 نظاماً من 4 دول، بدأ تش��غيل طائرات M-346 بالفعل، وس��يتم 
تشغيلها كطائرة تدريب متقدمة ومنصة عروض بهلوانية. ويجري تطوير أدوار أخرى، من 
 M-346 بينها منوذج مزدوج األدوار. وقد وقع اختيار القوات الجوية اإلماراتية عىل طائرة
يف ع��ام 2009، باعتبارها أكرث طائرات التدريب املقاتلة تقدماً واملنتجة يف الوقت الحارض، 
وطائ��رة التدري��ب الوحيدة من الجي��ل الجديد التي تم تطويرها م��ن أجل دور تدريب 
الطيارين الذين يطريون عىل أحدث جيل من الطائرات العس��كرية عالية األداء. وما تزال 

الطلبية بانتظار وضع اللمسات األخرية. 

تتمت��ع منتجات رشك��ة Finmeccanica-AleniaAermacchi بحضور راس��خ يف منطقة 
الرشق األوس��ط . فقد كانت طائرات التدريب النفاثة MB-326، و MB-339 ، وطائرات 
 SIAI الس��ابقة و Aermacchi من رشكة إيرمايك SF-260 التدريب األساس��ية من ط��راز
Marchetti وAeritalia )هي حالياً AleniaAermacchi( يف الخدمة يف عدة دول يف شبه 
 AleniaAermacchi الجزيرة العربية. ويعد اختيار دولة اإلمارات العربية املتحدة لرشكة
إلع��داد فري��ق االس��تعراضات الجوي��ة الوطنية - الفرس��ان – لقيادة طائ��رات التدريب 
AleniaAermacchi MB-339. . ويعت��رب ه��ذا عرضاً مثالياً لق��درات Alenia وأنظمتها 
التدريبية املدمجة، حيث تم تدريب طياري فريق الفرس��ان يف إيطاليا باستخدام طائرات 

إيطالية، وأدوات وعقائد إيطالية.

وتقوم رشك��ة Finmeccanica-AleniaAermacchi بتطوي��ر طائرة تدريب جديدة من 
طراز M-345 HET ذات كفاءة عالية، الستبدال طائرة MB-339 التي ما تزال يف الخدمة 
يف عدة دول واالس��تجابة للمتطلبات الجديدة لجيل جديد من طائرات التدريب األساسية 
 AleniaAermacchi املتقدم��ة، ومتث��ل الطائرة الجدي��دة الحلول الت��ي قدمتها رشك��ة
 M-345 للمرحلتني األوىل والثانية من منهج التدريب للطيارين العسكريني. وتتميز طائرة
HET ب��أداء أفضل من طائ��رة التدريب التوربينية املروحية، وبتكاليف حيازة وتش��غيل 

مامثلة، ولكنها توفر للطيارين الخربة والرسعة واألداء يف الطائرات.

ألينيا إيرماكي
حتلق عاليًا يف عامل الطموح

AleniaAermacchi





نوفمبر  08  | األول  اليوم 
 

10

نجحت الطائرة H145 يف تلبية عدد هائل من متطلبات املهام بفضل 
مقصورتها الكبرية وبدنها املدمج وقوة محركاتها

ج��رى تصميم الطائرة H145 )التي كان يُطلق عليها اس��م EC145 T2( من إنتاج رشكة 
Airbus Helicopters لتقدي��م أفضل أداء طوال عمره��ا االفرتايض، وتعترب أحدث عضو 
يف مجموع��ة الطائرات ذات املروح��ة الدوارة فئة األربعة أطن��ان ذات املحركني، وتتميز 
بقدرتها عىل أداء املهام مبرونة، الس��يام يف ظروف التش��غيل يف األج��واء الحارة والصعبة. 
وتتميز الطائرة بصغر حجمها مع سعة مقصورتها الداخلية، وهو ما يجعلها الخيار األفضل 

بالنسبة للمهام املدنية.

القوة واألداء
تتب��ع الطائرة H145 عائلة الطائرة EC145/BK117 ذات األغراض املتعددة التي أنتجتها 
رشكة Airbus Helicopters، والتي يُس��تخدم منها حوايل 1000 طائرة عىل مستوى العامل 
اليوم، وقد س��جلت أكرث من 4 ماليني ساعة طريان. ونجحت الطائرة H145 يف تلبية عدد 

هائل من متطلبات املهام بفضل مقصورتها الكبرية وبدنها املدمج وقوة محركاتها.

 ®Helionix نظام الط��ريان H145 وقد ش��ملت التحس��ينات التي أُدخلت عىل الطائ��رة
 4-axis والطيار اآليل ذا املحاور األربعة Airbus Helicopters املبتكر الذي أنتجته رشكة
 anti-torque ونظام ،Arriel 2E ورفع مس��توى األداء عن طريق املح��ركات autopilot
system م��ع إضاف��ة أحدث نس��خة من إنتاج الرشك��ة من نظام مروح��ة الذيل املخفية 
Fenestron® shrouded tail rotor وصن��دوق ت��روس جدي��د للذيل وتحديث صندوق 

الرتوس الرئييس.

املرونة والقدرة
يس��اهم منط تصمي��م الطائرة H145 ومقصورتها الكبرية الفس��يحة وأرضيتها املس��طحة 
يف إضف��اء ق��در كبري من املرونة ع��ىل الطائرة من حيث تنفيذ عدد كب��ري من التطبيقات 
واالس��تخدامات املختلفة. وتتس��ع الطائرة لثامنية أش��خاص يف حجمه��ا العادي وعرشة 

أشخاص عند إعادة تعديل تصميمها، باإلضافة إىل طيار أو اثنني.

وميكن تعديل هذه الطائرة املروحية املتعددة األغراض لتغطية االستخدام الطبية الطارئة 
ومه��ام الرشطة، باإلضافة إىل املهام الجوية ونقل ال��ركاب، مثل الطريان التجاري والطريان 
الخ��اص، ونقل األف��راد إىل املنصات البحرية. وبالنس��بة للعمالء الراغب��ني يف تنفيذ مهام 

متعددة ميكن إعادة تعديل الطائرة H145 ألداء األدوار املختلفة برسعة وسهولة.

مضاعفة األداء
 dual املتطورة وخاصية التحك��م الرقمي املزدوج يف املحرك Arriel 2E تؤم��ن املحركات
full-authority digital engine control: FADEC، باإلضاف��ة إىل أنظمة مروحة الذيل 
واملروحة الرئيس��ية املحدثة  مستوى غري مس��بوق من األداء سواء يف حالة التحليق أو يف 
حالة اس��تخدام محرك واح��د one-engine inoperative OEI conditions وتأيت تقنية 
Fenestron لتضف��ي مزيداً من الفوائد عىل الطائرة H145 مثل تحس��ني نوعية الطريان 
والسالمة األرضية وكفاءة وتقليل الحاجة إىل الطاقة وتقليل مستوى الضوضاء واالهتزازات.

وتأيت تقني��ة Fenestron بصندوق تروس جديد ملجموعة الذي��ل، وهو ما يقلل تكاليف 
الصيانة، وتضم مش��غل مزدوج ملروحة الذيل ودوائر هيدروليكية مزدوجة داخل عارضة 

ذيل جديدة.

تعزيز السالمة
يؤم��ن نظام الطريان Helionix® الجديد الذي أنتجته رشكة Airbus Helicopters تفوقاً 
س��احقاً من حي��ث تأمني الحامية الالزمة أثناء الطريان ومس��اعدة الطي��ار وزيادة الوعي 

امليداين، وهو ما يؤدي إىل رفع مستويات السالمة الجوية بصورة غري مسبوقة.

والس��تيفاء أحدث املس��تويات القياس��ية العاملية الخاص��ة بالطريان ضم نظ��ام الطريان 
Helionix® الجديد أكرث أنظمة اإلنذار واملراقبة الذاتية تطوراً وابتكاراً.

ع��الوة عىل ذلك، تأيت الطائرة املروحية H145 مجهزة بأحدث أنظمة الطيار اآليل املزدوج 
ذي املح��اور األربع��ة املخصص للطائرات املروحي��ة، والذي مينح الطائرة ق��دراً عالياً من 
الثبات واالستقرار والدقة والسالمة والحامية، مع إمكانية اإلقالع بصورة آلية والقدرة عىل 

التحليق، عالوة عىل ميزات أخرى.

وملضاعفة س��المة التش��غيل جرى استخدام مروحة رئيس��ية عالية ومروحة ذيل وعارضة 
ذيل، عالوة عىل مروحة ذيل Fenestron® مخفية.

طائرة مروحية »قليلة الصيانة«
لالستفادة من الخربة الكبرية التي اكتسبتها رشكة Airbus Helicopters مع عائلة الطائرة 
املروحي��ة BK117/EC145، تأيت عمليات صيانة الطائرة لتزيد فرتات الراحة بني عمليات 
الفح��ص والتفتيش الدورية، وهو ما يضمن توفر الطائ��رة يف كل وقت وتقليل مصاريف 

التشغيل.

..H145 الطائرة
القوة واألداء

THINK
SPECIAL OPERATIONS

مزودة بأحدث تقنيات طائرات الدفاع، لديها كفاءة عالية في جميع ا�حوال 
الجوية، ال مثيل لها في أشد البيئات قسوًة. أثبتت قدراتها في القتال.

استعداد تام للعمليات الخاصة من المناطق النائية أو من السفن الحربية.
H145M – استخدم ا�فضل

Important to you. Essential to us.
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سوف يسهم برنامج رشكة BAE SYSTEMS العاملي الطراز لتدريب 
الطيارين – املجرب واملوثوق والفعال – يف تقديم طياري الطائرات املقاتلة 

إىل الخط األمامي يف وقت عاجل ويف مستوى من املهارة أرقى من أي 
وقت مىض.

 مي��ر برنامج التدريب املتكامل للرشكة بالتعليم األكادمي��ي األويل، مروراً بالتدريب األويل 
واألس��ايس ع��ىل الطريان، وص��والً إىل التدريب ع��ىل النفاثات الرسيع��ة املتقدمة، وأخرياً 
عىل الواجبات التش��غيلية، ويعتمد هذا الحل التدريب��ي املتكامل عىل عقود من املعرفة 

واملهارات والخربة يف تطوير القدرات املحلية وإنتاج الطيارين املستقبليني.

يأخ��ذ الربنامج الصارم املك��ون من أربع مراح��ل الطالب الطياري��ن، ويزودهم باملعرفة 
والخربة الالزمة إلعدادهم للحياة عىل خط الجبهة، وهو حل متكامل لعمالئنا.

تتضمن املرحلة األوىل مرحلة متقدمة من تدريس تخصصات اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
والعلوم وعلوم الطريان، والتدريب االبتدايئ عىل أس��طول الطائرات من خالل منهج ثابت 
من قبل مدربني عس��كريني س��ابقاً - يتمتعون بالخربة - عىل الطريان ونظام محاكاة عىل 

األرض.

يت��م يف املرحلة األوىل تزويد الطالب مبؤهالت معرتف به��ا دولياً، وتكون مصممة لضامن 
قاع��دة تعليمية قوية اس��تعدادا للطريان، يف حني يعطي التدري��ب االبتدايئ عىل الطريان 
الطالب تحضرياً للتدريب األس��ايس، مع متكامل عىل أس��طول الطائرات، بيحيث يتم الحد 

من الحاجة إىل التدريب الباهظ التكلفة يف الخارج.

وتهدف املرحلة الثانية إىل إقامة مرحلة انتقالية سلسة إىل التدريب عىل الطريان األسايس، 
وتطوي��ر مه��ارة الطيار والتكتيكات والتعام��ل مع نظام املهام اس��تعداداً للخطوة التالية 
وصوالً إىل الطريان املتقدم. ونقوم نحن بتأمني طائرات التدريب األسايس وتجهيز الطيارين 

باملهارات الالزمة لالنتقال إىل طائرات التدريب العسكرية املتقدمة. 

وتركز املرحلة الثالثة عىل التدريب املتقدم عىل الطريان، حيث توفر املنهج إلعداد الطالب 
للتحويل النمطي إىل أدوار الطريان الخاصة بكل منهم. ويس��هم الطريان املبارش يف طائرة 
مثل هوك، فضال عن اس��تخدام كامل ألنظمة محاكاة الطريان بالحركة الكاملة وتسهيالت 
التخطي��ط للمه��ام / الدعم، يف التق��دم خطوة يف قدرات الطلبة ع��ىل الطريان، مع توفري 

التدريب النظامي لسالح الجو املليك.

إن درس��اً حقيقياً يف الجو، وقدرات تش��غيلية مؤكدة لطائرة هوك، اس��تناداً إىل 35 عاماً 
م��ن الخ��ربة، يعني أن بإم��كان الطيارين مح��اكاة تجربة الط��ريان يف مقاتالت عىل خط 
الجبهة. كام أن طبيعته املتنوعة تعني أن بإمكان طائرة هوك أن تنطوي عىل عنارص أعىل 
مس��توى من التدريب األسايس واالنتقايل. وكل ذلك يؤدي إىل املرحلة الرابعة، القامئة عىل 
التدريب االنتقايل إىل الط��ريان الكامل، وتحويل الرتكيز من التقنيات القامئة عىل املهارات 
إىل التدري��ب القائم عىل التقنيات. ويتم تدري��ب الطالب عىل منصات محددة، وتحقيق 

الجاهزية القتالية املحدودة، ومامرسة تطوير التقنيات والتكتيكات واإلجراءات.

إن��ه برنامج احرتايف وثابت بالتجربة، “تدريب ذهن��ي” للطيارين عىل القتال يف الجبهة – 
وض��امن تقديم رشكة BAE Systems لالنتقال الس��لس من املرحل��ة االبتدائية إىل الخط 

األمامي.

BAE SYSTEMS
برنامج لتدريب الطيارين
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يف مقابلة مع مجلة »درع الوطن«، ذكر بوب هاورد، الرئيس 
التنفيذي لرشكة لوكهيد مارتن بدولة اإلمارات العربية املتحدة، أن 

رشكة لوكهيد مارتن Lockheed Martin – عالوة عىل التزويد 
بالحلول العاملية املبتكرة – تقوم بتطوير الصناعة املحلية والبيئة 

األكادميية من خالل املرشوعات املشرتكة، والرشاكات الجامعية، 
واملرشوعات املجتمعية، مثل حدث التحدي السرباين. وفيام ييل 

مقتطفات من املقابلة:

تعد رشكة لوكهيد مارتن رشيكاً طويل األمد لدولة اإلمارات العربية املتحدة. أخربنا 
لو تكرمت بإيجاز عن الربامج والقدرات الرئيسية التي تقدمونها لدولة اإلمارات.

م��ن دواعي فخ��ر واعتزاز لوكهي��د مارتن  رشاكتها م��ع دولة اإلم��ارات العربية 
املتح��دة يف مجموع��ة متنوعة من الربام��ج والقدرات منذ خمس��ني عاماً. واليوم 
نلم��س اهتامم��اً يف عدد من املنتجات والقدرات، تش��مل حل��ول الدفاع  الجوي 

والصاروخي املتكاملة،  واألمن البحري، واملقاتالت، 
وطائ��رات النق��ل التكتيكية، واستكش��اف الفضاء 
وتحديداً مارس، واألقامر الصناعية التجارية وملراقبة 
األرض، فض��الً عن حل��ول تكنولوجي��ا املعلومات، 
واألمن الس��رباين، والتدريب. ولسنا منتلك املنتجات 
والقدرات التي تلبي االحتياجات الدفاعية الوطنية 
لدولة اإلمارات وحسب، بل قمنا أيضاً بتطوير عدد 
من الرشاكات الطويلة األمد للمساعدة عىل األنجاز 

املحيل واالتصال العاملي.

ما ه��ي أك��رث الق��درات تط��وراً الت��ي تقدمونها 
لدول��ة اإلم��ارات، وخصوص��اً يف مج��ال الدف��اع 
الجوي والصاروخي، وإدم��اج األنظمة، والطائرات 

التكتيكية؟
تق��وم لوكهي��د مارتن بتوري��د مجموع��ة متنوعة 
من املنتج��ات والقدرات املطلوب��ة لألمن الوطني 
والخدمات الحساس��ة للمواطنني. ك��ام نوفر حلوالً 
متكاملة يف مج��االت الدفاع الج��وي والصاروخي، 
وأم��ن اإلنرتنت، والطائ��رات التكتيكي��ة وطائرات 
النق��ل، وأق��امر االتص��االت الفضائي��ة، وعمليات 
تشغيل املطارات، وذلك للتصدي ألعقد التحديات. 

كام نقوم بالرشاكة مع مؤسسات إماراتية باملساعدة عىل تدريب الجيل املستقبيل 
من املهندس��ني والعلامء اإلماراتيني م��ن خالل مركز االبت��كار والحلول األمنية يف 

أبوظبي.

ما هي أبرز مشاركاتكم يف معرض ديب للطريان؟
يع��د معرض ديب للطريان من أنجح وأكرب املعارض الجوية يف العامل، ونحن بوصفنا 
داعامً طويل األمد لهذا املعرض قمنا هذا العام بتبديل الشاليه املؤقت إىل منشأة 
دامئة مواكبة ألحدث التقنيات يف موقع مميز س��يتم افتتاحها ألول مرة يف الثامن 

من نوفمرب.

تق��وم لوكهي��د مارتن بدع��م التددريب عىل تخصص��ات العل��وم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات يف دولة اإلمارات. ما هي املبادرات التي قمتم بإطالقها يف 

هذا الخصوص حتى اآلن؟

باإلضاف��ة إىل تقدي��م الحلول العاملية املبتك��رة تقوم لوكهيد مارت��ن بدفع عجلة 
الصناع��ة والبيئ��ة األكادميية املحلية م��ن خالل املرشوعات املش��رتكة والرشاكات 
الجامعي��ة واملرشوعات املجتمعية، مثل فعالية التحدي الس��رباين يف مركزنا لحلول 
االبتكار واألمن خالل هذا األسبوع. ويتمثل هدفنا يف مساعدة أبوظبي عىل إنجاز 
رؤيته��ا االقتصادي��ة 2030، من خالل إيجاد فرص توظيف عالي��ة القيمة، وزيادة 

مشاركة النساء يف القوة العاملة.

وق��د قمنا منذ ع��ام بإطالق مب��ادرة رئيس��ية للتدريب عىل تخصص��ات العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عندما احتفلنا بافتتاح مركزنا لالبتكار والحلول 
األمنية يف مدينة مصدر بأبوظبي. وتعترب فعالية تحدي األمن السرباين مثاالً متميزاً 

عىل عىل تبادل املعرفة عملياً.

تدعم لوكهيد مارتن مؤسسات إماراتية مثل: مؤسسة مشاريع الشباب العرب. ما 
هي الفكرة وراء ذلك، وكيف ساعدت اإلماراتيني الشباب؟

إننا نثمن الروح االبتكارية والريادية التي نلمس��ها 
يف اإلمارات، وندعم متام��اً تركيز الحكومة والتزامها 
ببناء اقتصاد قوي قائم عىل املعرفة. وتؤكد رشاكتنا 
مع مؤسسة مش��اريع الشباب العرب يف تخصصات 
العل��وم والتكنولوجيا والهندس��ة والرياضيات هذا 

االلتزام.

يقع املقر اإلقليمي لرشكة لوكهيد مارتن يف أبوظبي. 
ما هي الدول األخرى التي تقدمون لها الخدمة من 

أبوظبي؟
ينصب تركيز فريقنا املتنامي يف أبوظبي عىل تنمية 
رشاكاتنا املحلية مع الحكومة اإلماراتية ومؤسسات 
األعامل والجامعات الرئيسية، مع البحث عن رشكاء 
ج��دد، والرتكي��ز أيضاً ع��ىل مجاالت جدي��دة مثل 

الطاقة واألمن السرباين واالستدامة.

أنتم أيضاً أحد املزودين الرئيسيني لنظم تكنولوجيا 
املعلومات. ه��ل لديكم أي برامج تقدمونها لدولة 
اإلم��ارات وأيض��اً دول الرشق األوس��ط يف مجال 

قدرات تكنولوجيا املعلومات املتطورة؟
يع��د تأم��ني الش��بكات يف الع��امل ض��د التحديات 
املتزاي��دة برسعة واملتمثل��ة يف املهاجمني للش��بكات، حيث نحم��ي عمالءنا من 
ح��دوث أي هجوم عىل ش��بكاتهم، ولدينا عدد من ال��رشكاء يف املنطقة مبن فيهم 
اإلم��ارات العربية املتحدة، ونحن ملتزمون تجاه رشكائن��ا يف اإلمارات ويف منطقة 

الرشق األوسط عموماً لكسب املعركة يف عامل اإلنرتنت.

احتلت اإلمارات مركز ثاين أكرب مس��تورد ملنتجات الدفاع يف الرشق األوسط بعد 
اململكة العربية الس��عودية، ومن املتوقع أن تصبح يف املرتبة الثالثة عىل الصعيد 
العامل��ي يف ع��ام 2015، حس��ب تقدي��رات HIS Jane’s. ما م��دى أهمية دولة 

اإلمارات كعميل لكم؟
تعترب دولة اإلمارات والرشق األوسط مهمني لنجاحنا املستمر؛ فنحن رشيك قديم يف 
مساعدة الحكومة اإلماراتية عىل تحقيق مكاسب اقتصادية واجتامعية للمواطنني، 
ونحن عىل استعداد للمس��اعدة عىل تحقيق الهدف االسرتاتيجي الوطني املتمثل 

يف بناء اقتصاد يتميز بالثقة واملرونة ويعتمد عىل املعرفة. 

Lockheed Martin
تتميز بقدرتها على أداء املهام مبرونة

سريجي شيميزوف
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Rostec
تتطلع للبناء على النجاحات األخرية

بعد سنوات من الجمود بعد تفكك 
االتحاد السوفييتي، جاء تأسيس رشكة 
روستيك Rostec يف عام 2007 إيذاناً 

ببداية مجمع عسكري رويس تم إعادة 
تنشيطه. وتشرتك رشكة Rostec مع أكرث 
من 700 رشكة عسكرية ومدنية روسية 

إلنتاج مجموعة واسعة من الطائرات 
الحديثة، وأنظمة األسلحة، ومنظومات 

الدفاع الجوي، وأنظمة الحرب اإللكرتونية، 
واملدفعية والذخرية، فضالً عن األسلحة 

الصغرية العسكرية واملدنية. وقد حققت 
Rostec هذا النجاح حتى إنها يف عام 

2014 حققت بالفعل إيرادات تزيد عن 
16 مليار دوالر.

مثة طلب عاملي واس��ع عىل الخربة العس��كرية 
لرشك��ة Rostec. وقد مثل��ت املبيعات يف قطاع 
الدفاع نسبة  60٪ من مبيعاتها يف العام املايض، 
وتشمل حالياً أكرث من 40 مليار يف هيئة طلبيات. 

ويعترب الرشق األوسط وشامل أفريقيا رشيكني قويني يف التصدير، وهام ميثالن منطقة 
تتطلع إليها رشكة Rostec لتطوير العالقات وتنكيتها.

قال سريجي شيميزوف، الرئيس التنفيذي لرشكة Rostec : يعترب الرشق األوسط ثاين 
أكرب س��وق لروس��يا يف املنطقة، حيث توجد لدينا فرصة لي��س فقط لتأكيد حضورنا 
فحسب، بل لتعزيزه أيضاً. واليوم، فإن بلداناً مثل مرص والعراق تحتل مركزاً مهامً يف 
هيكل صادرات األسلحة الروسية. وهناك أيضاً مصلحة مشرتكة بني روسيا واألردن يف 
تطوير العالقات بني البلدين. ولدى عاّمن بالفعل عدد من عقود األس��لحة الروس��ية 
الكربى، وأهمها عقد لتطوير وإنتاج قاذفات قنابل RPG-32 Nashshab إىل جانب 
NPO Bazalt من إنتاج Rostec. وس��واء كان األمر يف الرشق األوس��ط، أو يف جميع 
أنح��اء العامل، فنحن اليوم نبتعد بش��كل تدريجي عن عالقة “البائع واملش��رتي” إىل 
أش��كال من عالق��ات التعاون األكرث تعقي��داً، تقوم عىل نق��ل التكنولوجيا والتطوير 

املشرتك إليجاد حلول جديدة.”

ولك��ن عىل الرغ��م من نجاح��ات Rostec فإنها 
تس��عى للري��ادة يف قطاع الدف��اع. فقد حددت 
Rostec القطاع املدين كمجال للتطوير املستقبيل 
املح��دد، وذلك من خالل اتخ��اذ مقاربة متنوعة 
للمس��تقبل عىل امل��دى الطوي��ل، بالنظر إىل أن 

األسواق العسكرية تتطور عىل نحو متحفظ.

والواق��ع أن Rostec تتطلع للتوس��ع أنش��طتها 
املدنية من مستواها الحايل البالغ نسبة 30٪ إىل 
50٪ من أعاملها، واالس��تثامر يف أسواق املنتجات 
“الذكية”، مثل االتصاالت والرعاية الصحية، ولكن 
هناك أيضاً الرتكيز عىل تطوير الرشاكات املدنية، 
بتوف��ري املع��دات للمس��اعدة عىل بن��اء البنية 
التحتية. وأضاف ش��يميزوف: “تلع��ب رشاكاتنا 
املدني��ة دوراً ال يقل أهمية يف توس��يع تعاوننا، 
ونحن عىل استعداد للمشاركة يف مشاريع البنية 
التحتي��ة والطاقة الرئيس��ية وش��احنات التوريد 

واملروحيات املدنية.”

س��وف تقوم رشكة Rostec بع��رض منتجاتها يف مجال الطريان املدين والعس��كري يف 
مع��رض ديب للطريان، حيث س���تكون املروحيات يف مركز الص��دارة بني املعروضات. 
 Mi-171A2 وسوف تشمل هذه مروحية متعددة املهام متوسطة ومتقدمة من طراز
ونسخة لكبار الشخصيات من املروحية الخفيفة املتعددة األغراض ANSAT. وسيتم 
أيض��اً تقديم عرض املروحي��ة Ka-32A11BC  املتعددة امله��ام يف إصدارها الخاص 
مبكافح��ة الحرائق، وتقدم أكرث من 40 خياراً من معدات مكافحة الحريق، مبا يف ذلك 
مداف��ع املياه إلطفاء الحرائق األفقية. وتعمل هذه املروحية يف حال الدخان الكثيف، 
يف الطوابق العليا من املباين الش��اهقة، ويف املنش��آت النفطية وصناعة الغاز – وهو 

عرض مغٍر ملنطقة مثل هذه.

يف قسم “الطائرات” سيتم عرض مقاتالت Su-35 ومقاتلني من طراز ميج 29M / M2   و 
طائرة النقل العس��كري II-76MD-90A، فضالً عن 200 طائرة برمائية والطائرة املقاتلة 

.Yak-130 للتدريب

سريجي شيميزوف
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  Elletronica متثل رشكة إليرتونيكا
قصة نجاح كربى يف الرشق األوسط، 

ولديها العديد من املشاريع الجديدة 
قيد التنفيذ. يقدم ماسيمو أنطونيو دي 

باري، املسؤول عن التسويق املؤسيس 
واملبيعات واالسرتاتيجية، وتطوير 
األعامل يف الخليج ورئيس مكتب 

إليرتونيكا سبا Elettronica SpA يف 
دولة اإلمارات، التفاصيل يف مقابلة 

حرصية مع مجلة درع الوطن:

ه��ل لك أن تخربن��ا عن حض��ور إليرتونيكا يف 
منطقة الرشق األوسط عموماً ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة عىل وجه الخصوص؟
لق��د اعت��ربت إليرتونيكا الرشق األوس��ط دامئاً 
عىل أنه من أكرث األسواق جاذبية. ونحن ننظر، 
عىل وجه الخصوص، إىل دولة اإلمارات العربية 
املتحدة وقواتها املسلحة كرشيك، وليس مجرد 

عمالء؛ حيث أقامت إليرتونيكا رشاكة مع اإلمارات عىل مدى أكرث من 30 عاماً. وتم 
إقامة مكتب متثييل يف تس��عينيات القرن املايض لتزويد القوات املس��لحة بالدعم 

الكامل.

ما مدى أهمية معرض ديب للطريان بالنسبة إىل إليرتونيكا؟
شاركت إليرتونيكا يف معرض ديب للطريان  منذ دورته األوىل، حيث كان يعترب معرضاً 
مه��ام لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة وكذلك لألس��واق اإلقليمي��ة. ويتم تركيب 
العدي��د من أنظمة الحرب اإللكرتونية EW من إنت��اج إليرتونيكا يف اإلمارات عىل 
منت الطائرات. وتسمح املشاركة يف معرض ديب للطريان بإظهار التقدم التكنولوجي 

املستمر الذي تتصف به حلولها.

ما الذي ميكن أن يتوقع الزوار مشاهدته يف منصة عرض إليرتونيكا 
يف املعرض؟

م��ن بني العدي��د من حلول الح��رب اإللكرتوني��ة املعروضة يف 
 POD جن��اح إليرتونيكا ه��ذا العام، أود أن أش��ري إىل الحاضن
 Escort املتط��ور املصم��م خصيصاً كنظام تش��ويش مراف��ق

Jammer. وهو حل مبتكر للتشويش يقوم 
عىل تصميم من ش��أنه ض��امن املرونة يف 
االستخدام وسهولة التشكيل عىل محوالت 

األبراج الحالية.

ما ال��ذي مييز منتجاتك��م وما هي أفضل 
امنتجات مبيعاً لديكم؟

يف كل ع��ام تس��تثمر إليرتوني��كا يف البح��ث 
والتطوي��ر 10٪ تقريباً من إيراداتها باعتبار أن ذلك 

يضمن الحفاظ عىل مكان يف س��وق الحرب اإللكرتونية. 
ولذلك، فإننا نس��عى دامئ��اً إىل أن نع��رض عىل عمالئنا 

أح��دث الحل��ول املتط��ورة وتكييفه��ا م��ع احتياجاتهم 

التش��غيلية. وم��ن ه��ذا املنظور ميك��ن اعتبار 
جميع منتجات إليرتونيكا بأنها »األكرث مبيعا«.

ما ه��ي العقب��ات الحالية الت��ي تواجه هذه 
الصناعة؟

تواج��ه صناع��ة الدف��اع العدي��د م��ن حاالت 
الغم��وض التي تش��مل امليزانيات العس��كرية 
مقي��دة، والتق��دم التكنولوج��ي، واملتطلب��ات 
الجديدة واملتغرية، واملنافس��ة من منافسني غري 
تقليدي��ني. إن رشكات الدفاع بحاجة إىل تعديل 
تركيزه��ا نحو املع��دات املبتكرةألن املنافس��ني 
الجدد ميارس��ون ضغوطاً عىل الالعبني الحاليني 
لخف��ض التكالي��ف وترسيع الج��داول الزمنية 
للتنمي��ة، وبالت��ايل ف��إن نج��اح رشكات الدفاع 
سيعتمد عىل القيام بأشياء كثرية جيدة يف وقت 

واحد.

ل��و تخربن��ا باختصار ع��ن مش��اركة إليرتونيكا 
 Eurofighter يف تطوي��ر يوروفاي��رت تايف��ون
Typhoon، م��ع تس��ليط الضوء أيضاً عىل بعض الربامج األخ��رى املوجودة حاليا 

قيد التطوير؟
إن طائ��رة تايفون يوروفايرت مجهزة بنظام دفاعي ثانوي إلكرتوين محوس��ب )نظام 
مساعدات دفاعية DASS ( يسمح للطائرات بأداء تقييم للسيناريو األريض-الجوي 
 ECM اإللك��رتوين، مع القدرة عىل اس��تجابة اإلجراءات اآللية املضادة للتش��ويش

للتهديدات الفردية واملتعددة.
 Selex إىل جانب رشكة ،DASS تعترب إليرتونيكا هيئة مش��اركة يف التصمي��م لنظام
ES عىل مس��توى النظ��ام الفرعي )ESM / ECM(، وه��ي الجهة املصممة لثامين 
وحدات تتعل��ق باألنظمة ESM / ECM وESM / ECM MAW. وتفخر الرشكة 
بالتعاون الدويل الناجح مع منتجي املنصات وصناعات القطاعات األخرى يف جميع 

أنحاء العامل.

ما هي خطة الرشكة املستقبلية؟
نتوق��ع أن يتوطد موقف الرشك��ة يف الدولة، 
األمر الذي يس��هم يف تحسني مستوى أعاملنا، 
وكذلك ع��رض تقني��ات جديدة متث��ل التطور 
الذيك للمحي��ط التقليدي للح��رب االلكرتونية. وقد 
تم إنش��اء CY4GATE، وهي مرشوع مشرتك نسبة 
 Expert 70٪ منه إلليرتونيكا و 30٪ لرشكة
Systems )رشكة ايطالية أخرى متخصصة 
يف نظم املعلومات االستخباراتية الداللية( 
روم��ا  يف  امل��ايض  ديس��مرب  يف  رس��مياً 
كجمعية جدي��دة تهدف إىل دمج قدرات 
إليرتونيكا يف مجال اإلش��ارات الالس��لكية 
مع الكف��اءات والنظم وامله��ارات لرشكة 
Expert Systems يف تحليل الدالالت والبيانات. وس��وف 
تعم��ل الرشكة الجديدة بالعم��ل يف مجال الحرب االلكرتونية 

السربانية مبزيد من التفصيل.

أنطونيو دي باري

Eletronica
عالقات قوية مع الشرق األوسط
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تعترب ساب Saab رشكة دفاع عاملية، 
ذات أصول سويدية، وتقوم بإقامة  
رشاكات مع الحكومات ومؤسسات 

األعامل يف جميع أنحاء العامل ليك تزود 
عمالءها بالتكنولوجيا الحديثة وحلول 

األنظمة. ومتتلك الرشكة حالياً حقيبة 
منتجات واسعة مع الرتكيز تحديداً عىل 

املنتجات الخاصة باألمن العسكري 
واملدين.

أف��ادت رشك��ة Saab أن أح��د أه��م عملياتها 
توجد يف منطقة الرشق األوس��ط. وهي تنشط 
يف الرشق األوس��ط منذ أكرث من 30 عاماً، وقد 
أرس��ت عدداً كبرياً من العالقات الطويلة األمد 
يف املنطقة. كام أقامت مكتباً إقليمياً يف أبوظبي 
تدعي��امً له��ذه العالقات، ويضم ه��ذا املكتب 
موظفني محلي��ني ووافدين متفرغني للعمل مع 
الرشكاء الحاليني وإضافة رشكاء جدد يف منطقة 

الرشق األوسط.

تحدثت مجلة “درع الوطن” مع الس��يد س��اميون كارول من مكتب Saab املحيل 
حيث وجهت إليه بضعة أسئلة جديدة حول الرشكة.

ما هو دورك وخربتك، سيد ساميون؟
أنا أش��غل منصب رئيس وحدة دولة تابعة لرشكة Saab يف الرشق األوسط، ومدير 
ع��ام رشكة Saab Middle East LLC، وهي عب��ارة عن رشكة تضامنية مع رشيك 
مح��يل إم��ارايت وموقعها يف دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة. وقد مارس��ت مهام 
الدف��اع واألمن عىل مدى أك��رث من عرشين عاماً، حيث قم��ت بالخدمة يف األصل 

بوظيفة ضابط حرب بحرية يف س��الح البحرية 
املليك األس��رتايل، ثم انتقل��ت إىل مجال األعامل 
يف صناعة الدفاع. وقد مارس��ت ه��ذه األدوار 
لدى قوات الدفاع يف مناطق مختلفة من العامل 
ملس��اعدتهم عىل إنجاز برنامجه��م ومتطلبات 

الكفاءة، وتحقيق أهدافهم العملياتية.

واس��رتاتيجية  اإلجاملي��ة  املبيع��ات  أن  ومب��ا 
التسويق تعتمد عىل املعرفة والحضور املحليني، 
فإننا نشهد فوائد الحضور املحيل الطويل األمد، 
وق��د عمل��ت عن كثب م��ع ق��وات الدفاع يف 
الرشق األوس��ط، إىل جانب زم��اليئ اإلماراتيني، 
مبن فيهم رئيس التس��ويق يف الرشق األوس��ط 

سمرية حارب.

ما هو موقع البحوث والتطوير ضمن أنشطتك؟
يق��ع االبتكار يف صميم كل م��ا نفعله يف رشكة 
Saab، ويت��م إنف��اق نحو %25 م��ن إيرادات 
الرشكة ع��ىل البح��وث والتطوي��ر يف كل عام. 
وتلتزم الرشكة بالعمل مع رشكائنا القدميي العهد يف الرشق األوس��ط لضامن بقائهم 

يف طليعة  القدرات التقنية من منظور أمني وعميل.

ما هي رؤيتك ملستقبل رشكة Saab   يف الرشق األوسط؟
لدينا عالقة جيدة مع جميع رشكائنا، ونقوم بتطوير قدرات من أجل الرشكاء الجدد 
 Saab والحاليني يف املنطقة. وأنا أش��عر باإليجابية حيال الفرص املس��تقبلية لرشكة
يف عدد من املجاالت يف املنطقة. وأعتقد عالوة عىل ذلك أننا س��نتمكن من تحقيق 
األهداف التي حددناها ألنفسنا يف الرشق األوسط وذلك من خالل التعاون الوثيق 

واالستمرار يف بناء العالقات.

ساميون كارول

Saab
شراكة متميزة مع دول العامل
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 Russian الروس��ية  املروحي��ات  رشك��ة  تق��وم 
Helicopters بع��رض أح��دث مروحية متوس��طة 
ومتعددة األدوار من طراز Mi-171A2 واملروحية 
الخفيف��ة املتع��ددة األغ��راض Ansat يف إصدارها 
لكبار الش��خصيات VIP، وكاله��ام للمرة األوىل يف 

معرض ديب للطريان.

وباإلضافة إىل ذلك، س��وف يقوم مصنع املروحيات 
Ka- الروس��ية بعرض مروحيت��ه املتع��ددة املهام

الحرائ��ق.  مكافح��ة  وضعي��ة  يف    32A11BC
ويس��تند تصمي��م املروحي��ة الحديث��ة م��ن طراز 
Mi-171A2 ع��ىل سلس��لة  Mi-8/17، ويجم��ع 
بني الخربة التش��غيلية الواس��عة لرشك��ة الطائرات 
املروحي��ة الروس��ية يف ه��ذا الن��وع م��ع أحدث 
 Mi-171A2 الحلول التكنولوجي��ة. وتوفر مروحية
مستويات متميزة من املوثوقية والسالمة والراحة.

أثناء تصنيع املروحية، تم استخدام عدد من الحلول 
املبتكرة من أجل تحس��ني خصائ��ص أداء الطائرة. 

عىل سبيل املثال، زاد مدى الطريان، والرسعة أثناء الرحلة وسعة الشحن، وانخفض انبعاث 
الضوضاء بشكل كبري. وبالنظر إىل نظام املالحة الرقمي املدمج KBO-17، ميكن للمروجية 
أن تعم��ل ليالً أو نهاراً حتى يف حالة  الظروف الجوية القاس��ية والش��ديدة. ويوفر نظام 

املالحة KBO-17 لطاقم املروحية Mi-171A2 فرصة إلنجاز املهام مبستوى جديد متاماً.

يلب��ي هذا النظام متطلبات العرص الحديث لالتصاالت واملالحة واملراقبة. ويتحكم النظام 
املدم��ج بجميع أنظم��ة املروحية وأجهزتها األخرى، مام يجعل من املمكن تش��غيلها عىل 

أساس الحالة الفنية الفعلية.

متعددة األغراض
تم تطوي��ر وإنتاج املروحية الخفيف��ة املتعددة األغراض أنس��ات Ansat – والتي يجري 
عرضه��ا يف ديب أيضاً – من قب��ل رشكة كازان للمروحي��ات Kazan Helicopters. وميكن 
اس��تخدام هذه املروحية لنقل البضائع والركاب )مبا يف ذلك كبار الشخصيات(، وللمراقبة، 

ويف عملي��ات البحث واإلنق��اذ، ومكافحة الحرائق، 
ويف مهام اإلخالء الطبي. وهي تتميز بأكرب مقصورة 
يف فئته��ا، وميك��ن إع��ادة تصميم ش��كلها برسعة. 
ويساعد الباب الواس��ع املنزلق واملقصورة الواسعة 
)8 م3( ع��ىل نقل مثانية ركاب بش��كل مريح، كام 
يجع��ل من املمكن تخصيص أك��رب قدر ممكن من 
املع��دات يف إصدارات ذات تصميم خاص من هذه 

املروحية.

كان اعتامد النس��خة الطبية م��ن املروحية يف هذا 
الع��ام مبثاب��ة إي��ذان باملرحلة النهائي��ة يف تصنيع 
مروحية موحدة معتمدة لنقل البضائع والعمليات 
الطبية ونقل الركاب. وقد تم بالفعل عرض املروحية 
Ansat يف األس��واق التقليدي��ة لرشك��ة املروحيات 
الروسية Russian Helicopters، مبا يف ذلك بلدان 
رابطة الدول املس��تقلة وجنوب رشق آسيا وأفريقيا 
وأمري��كا الجنوبية. ويتميز منوذج مكافحة الحرائق 
م��ن املروحية  Ka-32A11BC  بأكرث من 40 خياراً 
مختلفاً ملعدات مكافحة الحرائق، مبا يف ذلك أنظمة 
Bambi-Bucket  و Simplex ، ومدف��ع امل��اء إلطفاء الحرائ��ق األفقية. وميكنه مكافحة 
الحرائق ذات الدخان الكثيف، ويف الطوابق العليا من املباين الشاهقة، ويف منشآت صناعة 
النفط والغ��از. وميكن أن تعمل مروحية Ka-32A11BC  بكف��اءة يف املناطق العمرانية 
الكثيف��ة الت��ي يصعب الوصول إلىيه��ا يف املناطق الجبلية والغابات، ك��ام ميكنها الهبوط 
عىل منت السفن الصغرية، ومنصات الحفر، ويف املواقع غري املعدة والتي يصعب الوصول.

وكام يش��ري الرئي��س التنفيذي للرشكة، الكس��ندر ميخيف، فإن الرشق األوس��ط يعد من 
املناطق الرئيس��ية لرشكة Russian Helicopters. وس��وف تعرض الرشكة أيضاً يف معرض 
Mi- Mi-و  ،Mi-35M و ، ”Ka-52 ”Alligator ديب للط��ريان مروحياته��ا م��ن األن��واع

28NE ”Night Hunter”  للوفود الرس��مية من منطقة الرشق األوسط وأفريقيا. وسوف 
يك��ون هن��اك أيضا لقاءات مع ممثلني ع��ن األجهزة األمنية يف املنطقة. وس��وف يتحدث 
 ،Mi-171Sh املتخصصون الروس عن كيفية اس��تخدام املروحيات العس��كرية م��ن طراز
وط��راز Mi-17V-5، وط��راز Mi-26T2 و Mi-26T2  ملكافحة الجامعات املس��لحة غري 

النظامية يف الحروب املحلية.

الكسندر ميخيف

Russian Helicopters
ANSATو MI-17 تعرض أحدث مروحياتها من طراز
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متثل طائرة E-2D Advanced Hawkeye  قفزة مبقدار جيلني يف 
قدرات االستشعار الرادارية

تعترب E-2D Advanced Hawkeye مبثابة نقطة تحول يف الكيفية التي س��تقوم بها 
 E-2D Advanced البحرية بإدارة القيادة والسيطرة يف املعركة. ويسهم دور الطائرة
Hawkeye “كوس��ط رقمي” يف االجتياح قبل القص��ف، وإدارة املهام، والحفاظ عىل 
 net-centric املجموع��ات القتالية عىل حاملة الطائ��رات بعيداً عن اإلصابة ب��رر
carrier battle groups ، يف متك��ني الطائرة من إنجاز املهمة أياً كانت. كذلك يعطي 
نظام  E-2D الطائرة املقاتلة وعياً واس��ع النطاق بس��احة املعركة، وخاصة يف مجال 
إدارة املعرك��ة إلنجاز العملي��ات املعلوماتية، والدفاع الج��وي والصاروخي، وقدرات 

الجمع بني عدة أنظمة استشعار يف نظام محمول جواً.

متث��ل Advanced Hawkeye قفزة عرب جيلني يف قدرات استش��عار الرادار وقدرات 
مس��تمدة من ش��بكة قوي��ة، األمر ال��ذي يجعلها تعط��ي للقوات املش��رتكة بيانات 
ومعلومات عملية وبالغة األهمية. كام توفر هذه التطورات للمحاربني الوعي الظريف 

الروري الختصار الوقت بني الوعي األويل واالشتباك النشط.

 FORCEnet عقدة حاس��مة يف بنية Advanced Hawkeye س��وف تكون طائ��رة
، كام س��توفر شكالً من أش��كال القيادة والس��يطرة الجوية يتصف بقدرة عالية عىل 
التكيف. وتستخدم الطائرة قدرات خدمات املعلومات والبيانات لجمع كميات كبرية 
من البيانات من أجهزة االستش��عار عىل منت الطائرة وخارجها، ومن ثم تقوم بالجمع 
بني تلك البيانات واس��تغاللها وتحويلها إىل معرفة قابلة للتنفيذ. وتقوم الطائرة كذلك 
بدور إدارة املعركة من عىل س��طح حامل��ة الطائرات التابعة للقوات البحرية، وبذلك 
تستطيع تقديم املزيد من الوعي الظريف للقوات املقاتلة عىل األرض، ويف الجو، وعىل 

الس��طح. وسوف تجعل بنية FORCEnet من طائرة Advanced Hawkeye محفزاً 
حقيقياً للتحول البحري يف القدرات املدعمة بالشبكة.

إن قف��زة جيلني يف طائ��رة Advanced Hawkeye من حي��ث تكنولوجيا الرادارات، 
وتعزي��ز املراقبة، وكفاءة االتصاالت، ونظم دعم القرار عىل منت الطائرة، والقدرة عىل 
العمل يف بيئة مشوش��ة إلكرتونياً، يجعلها مناس��بة متاماً لتويل دور حاس��م يف حامية 
األسطول. وهي تعمل من حامالت الطائرات املنترشة يف الخطوط األمامية وتستخدم 
قدرات االش��تباك التعاونية )CEC(، وذلك بالتنس��يق مع الس��فن السطحية املقاتلة 
م��ن ط��راز Aegis املجهزة بق��درات االش��تباك التعاونية CEC، لضامن كش��ف غري 
مس��بوق لصواريخ كروز يعترب رضورياً إلقامة دفاع أمامي قوي ضد هذه التهديدات 
الحديث��ة. وتعترب الطائرة يف وضع فريد يجعلها قادرة عىل تنس��يق الربات الجوية 
ض��د األهداف املعادية، فضالً عن إمكانية االتصال بالطائرات األخرى، والوعي الظريف 
يف ساحة املعركة، وبيانات االستش��عار الغنية. وهذه القدرات مجتمعة تجعل طائرة 
Advanced Hawkeye حاس��مة يف الدف��اع عن القوات العاملة يف البيئة الس��احلية 

والربية.

أك��د  اس��تخدام طائ��رة  E-2C Hawkeye يف عملية الحرية الدامئ��ة وعملية حرية 
العراق عىل القدرات الحيوية التي تس��هم بها الطائرة املديرة للمعارك الجوية انطالقاً 
من منت حامالت الطائرات يف س��احة املعركة. وقد ساعدت قدرات القيادة والسيطرة 
لطائرة Hawlkeye عىل تنس��يق االنس��يابية الديناميكية للحمل��ة الجوية، وجوانب 
عديدة من الحملة الربية. وقد تم تجميع فريق متفوق مؤلف من أكرث من 170 رشكة 
توريد عاملية لجلب خرية خرباء التصنيع والهندسة وإلكرتونيات الطريان، وتطوير نظم 
األس��لحة إىل  برنامج Advanced Hawkeye مع الرتكيز بشكل خاص عىل املكونات 

التجارية الجاهزة للتسليم.

E-2D Advanced Hawkeye
متثل نقطة حتول
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Pilatus PC-12 NG
تتجاوز كافة التوقعات

اكتسبت طائرة Pilatus PC-12 NG شهرة لتنوع أدوارها وأدائها 
املميزين وموثوقيتها ومرونتها العملياتية، وعليه فهي إحدى أشهر 

الطائرات التجارية التوربينية املحركات يف السوق هذه األيام. وقد تم 
بيع أكرث من 1300 طائرة منها.

متثل طائ��رة NG الجيل املقبل، وهذا تغيري حدث عام 2008 عندما أدت التحديثات 
إىل زيادة رسعتها وجودة أدائها عن أي وقت مىض.

وتتمث��ل إحدى امليزات الفريدة لطائ��رة PC-12 NG يف قدرتها عىل التكيف بحيث 
تؤدي طائفة واس��عة من املهام. لقيت طائرة Pilatus PC-12 NG شهرة، من خالل 
تشغيلها حول العامل، يف عدد من األدوار: يف النقل التجاري والشحن واإلسعاف الجوي 

والخطوط الجوية ويف املهام الحكومية الخاصة.

وس��واء كان األمر يتعلق باتس��اع املقصورة، أو عمليات الطي��ار الواحد، أو بعد مدى 
الط��ريان، أو انخفاض تكاليف التش��غيل، أو الرسعة العالية، أو خاصية قرص مس��افة 
الق��الع والهبوط، أو الدقة، فإن العمالء يجدون الت��وازن التام يف مزايا الطائرة بحيث 

تلبي احتياجاتهم.

تتمي��ز طائرة PC-12 NG بإلكرتوني��ات طريان من طراز هانيوي��ل برميوس أبيكس 
Honeywell Primus Apex. ك��ام أن وج��ود أرب��ع شاش��ات كبرية، منها شاش��تان 
رئيسيتان للطريان )PFDs( وشاشتان أخريان متعددتا الوظائف )MFDs(، يوفر قدراً 
ال مثيل له من مس��احة الرؤية يس��هم يف إدماج معلومات الرحل��ة، ومراقبة املحرك، 

وشكل الطائرة، والضغط، وأنظمة التحكم البيئية.

ويعت��رب  نظام الرؤي��ة االصطناعية SmartView نظاماً مضمون��اً ومجرباً، وهو منتج 

ثوروي يس��هم يف تعزيز الس��المة والوعي الظريف، حيث يعرض التضاريس الطبيعية 
بتقني��ة ثالثي��ة األبعاد  3D، ويوفر رؤي��ة ال تتاح للطيارين ع��ادة إال يف يوم أجواؤه 

صافية.

إن بيان��ات الرحلة والظروف الجوية، والرس��وم البيانية، ومعلوم��ات أنظمة الطائرة، 
ومه��ام تخطيط الرحالت، كلها متاحة يف متناول اليد، يف حني تس��هم البيئة الجديدة 
لقم��رة القيادة من تصميم مجموع��ة BMW Designworks USA يف وضع معايري 

جديدة لبيئة العمل والجامليات.

بإم��كان الطائ��رة الطريان أثناء الرحلة بصورة مريحة ملس��افة تزي��د عن 1700 ميل، 
وتهبط عىل 

م��درج قصري وغري معبد، كام تقل��ع بأمان بوزنها اإلجاميل الكام��ل. وتضم املقصورة 
املضغوط��ة الواس��عة مثانية مقاعد فخمة، وتحوي حامماً بس��يفون ومس��تقلة متاماً. 
كام أن طائرة PC-12 مجهزة بباب مزود بس��لم، باإلضافة إىل باب خلفي للش��حنات 

مبقاسات 52 × 53 بوصة من أجل البضائع اليومية أو منصة رافعة شوكية عادية.

وتجمع الطائرة بني تش��كيلة رائعة من الس��عة، ووس��ائل الراحة، والرسعة، واملدى، 
واألداء، ومام زاد من جاذبيتها اعتدال تكلفة حيازتها وتشغيلها.

وه��ي تصلح ألن تكون منص��ة رائعة ألداء مه��ام املراقبة. ويوجد نظام االستش��عار 
الكهروبرصي والعامل باألش��عة تحت الحمراء يف املخروط الذييل، وميكنها االنخفاض 
والرجوع حس��ب الحاجة بواس��طة جهاز رفع يتم تشغيله عن بعد من قبل الطيار أو 
مرشف املهمة. كام يسهم البابان اللذان ينفتحان نحو الداخل يف التقليل من مقاومة 

الهواء ويسمحان بحقل رؤية يبلغ 360 درجة ويتم خفضهام مبستوى تيار الهواء.
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ستقوم الرشكة بعرض حلول األغلفة 
الواقية املصممة خصيصاً حسب الطلب 

لصناعة الطريان 

س��وف تقوم رشكة  Pelican Products - وهي 
إح��دى ال��رشكات العاملي��ة الرائ��دة يف تصميم 
وتصني��ع حلول التغلي��ف العالي��ة األداء ونظم 
اإلض��اءة املحمول��ة املتقدم��ة - بع��رض حلول 
الحامية املتقدمة لصناعة الطريان يف معرض ديب 

للطريان.

وتعت��رب رشك��ة Pelican-Hardigg م��ن أكرب 
الرشكات املصنعة يف العامل لألغلفة البالستيكية 
القابلة إلعادة االس��تخدام املعتم��دة، وتوفري 
أعىل مس��توى م��ن الحامي��ة ألي قطعة، من 
املع��دات اإللكرتوني��ة الصغ��رية إىل الحاوية 
الذيلي��ة الكامل��ة لطائ��رة Typhoon. وهي 
متتلك خربات واس��عة يف تصنيع أغلفة، تتميز 
بأنه��ا عازل��ة لل��امء، خفيفة ال��وزن، مقاومة 
للحرارة وغ��ري قابلة عملي��اً للتلف، ومصممة 
حسب الطلب، وذلك لتغليف محركات كاملة، 
وأجزاء من املحركات، وعلبة الرتوس، وعجالت 

الطائرة، ولوحات العرض الخاصة بالطائرة، والقطع اإلكرتونية القابلة لالس��تبدال 
LRU، واس��طوانات الغاز، والس��تائر، والزجاج األمامي، وذيول كاملة، وغري ذلك 
. متتل��ك رشك��ة Pelican-Hardigg أعوام��اً عديدة من الخ��ربة يف مجال تطوير 
حلول حس��ب الطلب، وقد س��اعدها ذلك عىل إتقان صنع قوالب الحقن، وصب 

املراوح  وعمليات التجميع الروبوتية لتس��ليم 
أغلفة عالية الجودة عىل الدوام. والنتيجة هي 
حلول أغلف��ة متطورة تضمن حامية املكونات 

واملعدات.

وتس��تخدم منصات معدني��ة لتأمني املعدات 
الثقيلة، وتسهم مساند الصدمات املرنة يف عزل 
الرتكيبات املعدنية ع��ن الغالف. وهناك مادة 
رغوية ممتص��ة للصدمات مصمم��ة خصيصاً 
للقطعة املغلفة. وميكن للتجهيز الدقيق لقطع 
الطائ��رات وأدواته��ا أن يخفف م��ن األرضار 
التي تس��ببها األجس��ام الغريبة )FOD(. وقد 
اس��تعانوا بخربتهم يف تصني��ع أغلفة هي أكرث 
بكثري من مجرد صندوق، مع أفضل مستويات 

فحص الجودة وبرامج التحسني املستمرة.

ك��ام تقدم الرشك��ة ح��الً خاصاً ألي ج��زء أو 
عنرص م��ن مكونات طائرة، بغ��ض النظر عن 
الحج��م أو الوزن أو الهشاش��ة. وباإلضافة إىل 
ذلك، فإن الرشكة متتلك مجموعة واس��عة من 
حلول التغليف لحامي��ة ونقل أنظمة التحكم 
اإللكرتونية. وتساعد إطارات اللوحات العازلة 
للامء عىل تثبيت لوحة أجهزة القياس اإللكرتونية، ووصالت فاصلة مختلفة تسمح 
بالرب��ط اإللكرتوين حتى يف حال إغالق الغطاء، وميك��ن نقل املعدات االلكرتونية 
القابل��ة للكرس بأم��ان يف أغلفة التثبيت العس��كرية املواصف��ات ذات األطراف 

. Pelican-Hardigg املزدوجة من تصنيع

Pelican Products
تعرض أنظمتها يف معرض دبي للطريان
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تعد رشكة Textron Systems مبتكرة يف مجال صناعة الطائرات بدون 
طيار منذ مثانينيات القرن املايض. واليوم تعمل طائراتها يف أرجاء العامل 

يف العمليات العسكرية واألعامل التجارية عىل حد سواء.

 Textron Systems Shadow 200 Tactical تقوم الطائ��رة بدون طيار التكتيكية
UAS بخدم��ة العم��الء يف أنحاء العامل، مبن فيهم الجيش األمرييك وس��الح مش��اة 
البحرية، وقوة الدفاع األس��رتالية، فضالً عن القوات املس��لحة يف إيطاليا والسويد. 
وقد س��جل ه��ذا النظام ما يقارب مجموعه مليون س��اعة طريان، وقع ما نس��بته 
%90 منها أثناء القتال. وهو يعترب نظاماً عايل الكفاءة ومتعدد املهام، ومناسباً متاماً 
للتكتيكات والتقنيات واإلجراءات املتقدمة مثل تكوين فرق مأهولة / غري مأهولة. 
وق��د تم إن��زال األخرية منها، Shadow V2 الرقمية، إىل امليدان ليتم تش��غيلها من 
قب��ل وزارة الدفاع األمريكية حالياً، ألداء مهام متعددة، تش��مل تصوير فيديوهات 
بالحرك��ة الكاملة ليالً ونه��اراً، وترحيل االتصاالت، وتحديد الليزر، وتش��كيل فريق 

مأهول / غري مأهول.

 Shadow وقد اعتمدت الرشكة عىل خرباتها يف االستثامر يف تطوير نظام الجيل الجديد
M2 ال��ذي يتميز مبزيد من التحمل وكفاءة الحمول��ة. ويحوي أحد النامذج حاويتني 
داخليتني للحموالت، عالوة عىل نقاط صلبة مثبتة عىل األجنحة من أجل املستودعات 
الخارجي��ة، بينام يم متكني منوذج آخر عن طريق االتصاالت الفضائية ألجل العمليات 
فيام وراء خط الرؤية. ويس��هم أداؤه وقدرات��ه يف متكني Shadow M2 من أداء كثري 

م��ن املهام التي تقوم بها أنظمة غري مأهولة أكرب منه وأعىل تكلفة. وهو متوافر أيضاً 
كتحدي��ث لنظام    ب Shadow 200  بحيث تصبح قدراته يف متناول  املس��تخدمني 

الحاليني بتكلفة معقولة وبشكل أكرث وفراً واقتصاداً من األنظمة األكرب حجامً.

 the Aerosonde Small Unmanned Aircraft وم��ن جهة أخ��رى يق��وم نظ��ام
)System )SUAS بتنفي��ذ مه��ام متع��ددة باملرونة واألداء التي تع��رف بها األنظمة 
األك��رب حجامً وذات التصميم الربي أو البحري لعمليات التدخل الرسيع. وهذا النظام 
مجهز لتنفيذ مهام متعددة ضمن هجوم واحد، وتش��مل هذه املهام تش��مل تصوير 
فيديو بالحركة الكاملة ليالً ونهاراً، وترحيل االتصاالت التكتييك، واالتصال بالش��بكات، 
 Lycoming EL-005 واإلشارات االستخباراتية. ويتميز هذا النظام بدون طيار مبحرك
ال��ذي يجعل منه النظام الوحي��د املجهز بنظام دفع مصن��وع ومدعوم من قبلرشكة 
رائ��دة يف صناعة محركات الطائرات املأهولة. وقد س��جل نظ��ام Aerosonde – من 
خ��الل وزارة الدف��اع والعم��الء التجاريني – أكرث من 100,000 س��اعة ط��ريان. ويتم 
استخدام هذا النظام – املناسب ألنواع متعددة من املهام العسكرية والتجارية – من 

أجل التطبيقات يف مجال النفط والغاز.

تدعم الرشكة عمالء الطائرات بدون طيار من خالل كل متطلب من متطلبات التطبيق 
مبنصات قوية وموثوقة ومتعددة املهام، وخدمات التشغيل والدعم املوثوقة، ومناذج 
األعامل املرنة. وتسهم الخربة والتجربة التشغيلية يف إتاحة قدرات ال مثيل لها للعمالء 

يف الرشق األوسط بشكل خاص، ويف أنحاء العامل بشكل عام.

تفخر رشكة داين كورب الدولية )DI(، الرائدة يف مجال توفري الخدمات 
العاملية، بدعمها دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون 

لدول الحليج العربية من خالل تقديم حلول فريدة من نوعها مصممة 
 DynCorp International خصيصا لعامل دائم التغري. وتقوم رشكة

DI(( - اعتامداً عىل أكرث من ستة عقود من الخربة كرشيك موثوق 
للعمالء التجاريني والحكوميني والعسكريني - بتوفري حلول متطورة 
يف مجاالت الطريان والخدمات اللوجستية والتدريب واالستخبارات 

والحلول التشغيلية حيثام تدعو الحاجة إليها.

وق��د بدأ نش��اط رشكة داين ك��ورب DI يف مجال الطريان، حيث ب��دأت خدماتها يف 
عام 1951، بإرس��ال فرق إىل املي��دان لتقديم الدعم والصيانة للطائرات العس��كرية 
ونظم األس��لحة يف جميع أنحاء العامل. وما لبثت خدمات الرشكة أن توسعت لتشمل 
الخدم��ات اللوجس��تية التقليدية ويف ح��االت الطوارئ، ودعم العملي��ات والصيانة، 
وعمليات تعدي��ل وتحديث املنصات، وإدارة سلس��لة التوري��د، والتدريب، واألمن، 
وخدمات الدعم االس��تخبارايت. ك��ام تواصل رشكة DI توفري جمي��ع أنواع الحلول يف 
مجاالت الفضاء والطريان والعمليات الجوية يف جميع أنحاء العامل. وهي تقوم بتوفري 
خدمات الطريان الشاملة التي تضمن مستوى متفوقاً من السالمة  واملوثوقية واألداء، 
وتش��مل العمليات الجوية، والتعديل املس��تمر للطائرات واملع��دات الربية واإلصالح 
والعم��رات، مب��ا يف ذلك عمليات املطارات واملرافق الش��املة. كانت رشكة DI رشيكا 
موثوق��اً ب��ه يف دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة عىل مدى أكرث م��ن 20 عاماً، حيث 
وضع��ت تحت ت��رصف العم��الء الدوليني مجموع��ة متكاملة من قدراته��ا وخرباتها 

الطويلة واملتنوعة.

تق��وم رشكة DI حالي��اً يف دولة اإلمارات بتوف��ري موظفني مؤهل��ني لخدمات الدعم 
الفني ملروحيات أباتيش AH-64، والتي تشمل صيانة الطائرات واملركبات واملعدات، 

والدعم مدى الحياة، والتوريد  والتدريب عىل الطريان والصيانة. كام توفر DI الصيانة 
والدعم اللوجستي لألسطول اإلمارايت املكون من 23,000 مركبة لدى القوات الربية يف 
إطار برنامج التدريب والتوجيه، حيث يتمثل الهدف النهايئ يف نقل املعرفة والقدرات 

إىل القوى العاملة املواطنة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

تت��وىل رشكة DI دعم عمالئها من خالل ثالث مجموعات عمل اس��رتاتيجية تم تش��كيلها 
لتلبية احتياجاتهم:

• DynAviation – تق��دم حل��والً لجميع أن��واع العمليات يف مج��االت الفضاء والطريان 
والعمليات الجوية يف جميع أنحاء العامل.

• DynLogistics – تق��وم بتوفري أفضل قيمة من حيث الجاهزية ألداء املهام، من خالل 
حلول الدعم الكيل، مبا يف ذلك الخدمات اللوجس��تية التقليدية والطارئة، ودعم العمليات 
والصيانة، وتعديل املنصات وتحديثها، وإدارة سلسلة التوريد، والتدريب، واألمن، وجميع 

أنواع خدمات دعم املهام االستخباراتية.

• DynGlobal – تقدم مجموعة كاملة من قدرات DI وخرباتها املتنوعة عىل مدى عقود 
لعمالئها الدوليني والتجاريني.

تقول رشك��ة DI: “ال ميكن بناء الخدمات املتميزة التي نقدمها بني عش��ية وضحاها. لقد 
بنين��ا قيمتنا لعمالئنا وقيمنا كرشكة عىل مدى س��تة عقود م��ن التجربة والخربة يف بيئات 
معق��دة وصعبة يعود تاريخه��ا إىل الحرب العاملية الثانية. ويف كل ي��وم، يعمل موظفونا 
البالغ عددهم أكرث من 15,000 شخص يف أكرث من 34 بلداً لتحسني الجودة وخفض تكلفة 

تزويد ودعم عمالئنا”.

DynCorp International (DI)
نسق فريد من اخلربات لدى شركة داين كورب الدولية

Textron Systems تعرض أنظمتها للطائرات بدون طيار



نوفمبر  08  | األول  اليوم 
 

23

تستعرض رشكة اإلمارات للصناعات 
العسكرية، املنصة الوطنية املتكاملة 
لصناعات الطريان، أحدث منتجاتها 

وخدماتها يف قطاعات الصناعات 
الدفاعية والجوية خالل معرض ديب 
للطريان، وذلك بعد مشاركتها للمرة 

األوىل يف معرض الدفاع الدويل )أيدكس( 
بأبوظبي يف فرباير من العام الجاري.

ويف ه��ذا الص��دد اعترب ل��وك فين��ريون، الرئيس 
التنفيذي لرشكة اإلمارات للصناعات العسكرية، 
مع��رض ديب للط��ريان فرص��ًة كب��ريًة لل��رشكات 
التابعة لإلمارات للصناعات العس��كرية والعاملة 
يف الصناع��ات والخدم��ات الجوي��ة للتعري��ف 
بإمكانياته��م يف مجاالت صيان��ة وإصالح وعمرة 
الطائ��رات ويف تكنولوجيا الطائ��رات بدون طيار 

والتصنيع املتقدم.

وذك��ر أن »اإلم��ارات للصناع��ات العس��كرية« 
تعك��ف حالي��اً عىل إك��امل دمج عدد من ال��رشكات يف محفظتها التع��رف إىل فرص 
للرشاكات ملختلف مكونات املجموعة باالستناد إىل النطاق الواسع واملتنوع ملجاالتها، 
وكان عدد م��ن رشكات املجموعة يعمل فعلياً لعدة عقود قبل انضاممها للمجموعة، 
وباكتامل عملية الدمج يف 2017، س��وف تكون اإلمارات للصناعات العسكرية مهيأة 
لتكون ضمن اللعبني الرئيسني يف القطاع الصناعي وإحدى أكرب املجموعات من نوعها 

يف منطقة الخليج.

 وأض��اف لوك فين��ريون: »نقوم حالياً بالعمل عىل تحقي��ق توافق بني الكفاءات التي 
تتمتع بها رشكاتنا ليك يتس��نى لنا تلبية الطلب من القوات املس��لحة لدولة اإلمارات 

بأفضل صورة ممكنة«.

وأورد يف ه��ذا الصدد مث��االً برشكة جلوبال ايروس��بيس لوجيس��تكس )جال( والتي 
تتخص��ص يف الصيانة األولي��ة الخفيفة للطائرات العس��كرية، وتعمل بش��كل وثيق 

مع املركز العس��كري املتط��ور للصيانة واإلصالح 
والعمرة )أمرك( والتي توفر خدمات مبستوى أكرب 
وأعمق لصيانة وإصالح وعمرة الطائرات، مضيفاً 
»يتيح لنا هذا املس��توى الش��امل من الخدمات 
املساهمة يف ضامن أن تكون القوات املسلحة يف 

أعىل مستويات الجاهزية عىل الدوام«.

وتس��عى اإلم��ارات للصناعات العس��كرية أيضاً 
لالس��تفادة من معرض ديب للط��ريان يف االلتقاء 

والتواصل مع رشكائها العامليني.

وأض��اف: نركز عىل توفري كاف��ة العنارص املكونة 
لسلس��لة اإلمداد يف قطاع الصناع��ات الدفاعية 
محلي��اً، خاص��ة عن��ارص الصيان��ة واالعتامدات، 
ونسعى للتعاون مع رشكاء ملتزمني يعملون معنا 
للتعرف عىل ومعالج��ة كافة التحديات املرتبطة 
بنق��ل التكنولوجي��ا وتطوير كف��اءات ومهارات 

مواطني الدولة.

منصة للتصنيع الدفاعي
رشكة اإلمارات للصناعات العس��كرية ه��ي منصة متكامل��ة للتصنيع الدفاعي 
والخدم��ات ويزيد ع��دد العامل��ني يف مجموعتها ع��ن 10,000 حيث يعملون 
يف املج��االت الصناعي��ة الجوية والربية والبحرية. وتش��ارك مث��ان من الرشكات 
التابع��ة لإلم��ارات للصناعات العس��كرية يف املع��رض، مبا فيه��ا رشكتي املركز 
العسكري املتطور للصيانة واإلصالح والعمرة )أمرك( ورشكة جلوبال إيروسبيس 
لوجيس��تكس )ج��ال(، واللتان تعتربان من الرواد باملنطق��ة يف خدمات الصيانة 
واإلص��الح والعمرة للطائ��رات ذات األجنحة املتحركة والثابتة عىل حد س��واء. 
ويض��م جناح الرشكة أيضاً رشكة أبوظبي االس��تثامرية لألنظمة الذاتية )أدايس( 
والتي توفر منظومة ش��املة من الخدمات لكافة أنواع األنظمة الذاتية، وكذلك 
رشكة توازن للصناعات الدقيقة، وهي منشأة تصنيعية تعترب من ضمن األحدث 
يف الع��امل وتعم��ل يف مجاالت التصني��ع الدقيق لقطاعات الصناع��ات الدفاعية 

وصناعات الطريان والنفط والغاز.

اإلمارات للصناعات العسكرية
تستعرض منتجاتها اجلوية خالل “دبي للطريان 2015”

لوك فينريون
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رصح مسؤولون يف رشكة بوينج أن منطقة الرشق األوسط متتلك 
إمكانات قوية للنمّو يف قطاعي الطريان التجاري والعسكري، وذلك 

قبيل انطالق معرض ديب للطريان 2015. حيث ستعرض بوينج مجموعًة 
من منتجاتها وخدماتها مبا فيها الجيل الجديد من طائرة »800-737« 

لرشكة »فالي ديب«، وطائرة »787 درمياليرن« الخامسة والعرشين 
للخطوط الجويّة القطرية، وطائرة املراقبة البحرية »يب8- بوسايدون«، 

وطائرة البحرية االمريكية »إم ڤي22-«، وغريها من املنتجات.

ويف هذا الس��ياق، قال برينارد دن، رئيس رشكة بوينج الرشق األوس��ط وشامل إفريقيا 
وتركي��ا: »نح��ن ندعم جهود دول املنطق��ة الرامية إىل دفع عجلة التنمية املس��تمرة 
واملس��تدامة«. وأضاف: »تُظهر رشاكات بوينج الصناعية واملجتمعية يف أنحاء املنطقة 
م��دى التزامنا بتعزي��ز حضورنا يف املنطقة. ومتثل عملي��ات بوينج يف كل من الرياض 

والدوحة وديب وأبوظبي والكويت أكرب مثال عىل هذا االلتزام«.

تجم��ع بني رشكة بوينج واململكة العربية الس��عودية رشاكة قوي��ة يعود تاريخها إىل 
نح��و 70 عام.  ومنذ ذلك الحني، عملت رشكة بوينج عىل توطيد وتعزيز عالقاتها مع 
الهيئات املدنية والدفاعية يف اململكة العربية السعودية، باإلضافة إىل القطاع الخاص.

وبهذه املناس��بة قال مايكل كريث، نائب الرئيس األول لرشكة بوينج السعودية للدفاع  
والفض��اء واألمن: »تركز رشكة بوينج من خالل أنش��طة التع��اون التي تجريها داخل 
اململكة إىل توس��يع قوة العمل السعودية من خالل خلق فرص عمل مستدامة ذاتياً، 
وتطوير املهارات الفنية للعاملة السعودية املحلية الشابة، وتعزيز املساهمة يف تنمية 
قاع��دة اإلمداد الس��عودية لصناعة الط��ريان. ونحن نفخر بالتزامن��ا يف دعم اململكة 

لتطوير صناعتها الجوية والفضائية«.

تش��ّكل منطقة الرشق األوس��ط سوقاً أساس��ية لرشكة بوينج للطائرات التجارية، مام 
يؤكّ��د عىل الثّقة املتنامية التي متنحه��ا رشكات الطريان يف املنطقة ملنتجات وخدمات 
بوينج. وقد اس��تجاب العمالء اإلقليميون بشكل إيجايب لطائرات بوينج الجديدة مثل 
طائرة »737 ماكس«، التي تتمتع بكفاءة وقود غري مس��بوقة يف سوق الطائرات ذات 
املمر الواحد، وطائرة »777 إكس« التي س��تكون أضخم طائرة ذات محركني وأكرثها 
كفاءة يف العامل، بينام تحافظ طائرة »300-777 إي أر« عىل مكانتها باعتبارها العمود 

الفقري للعديد من رشكات الطريان الرائدة. 

كام تُعترب طائرة »787« أكرث الطائرات املتقّدمة تكنولوجياً مبوادها املركّبة التي تشّكل 
50 يف املائة من هيكلها األسايس من حيث الوزن، مبا يف ذلك جسم الطائرة والجناح. 

تم خالل الشهر املايض بيع إصدار جديد من الرادار املتعدد املهام 
 TPS-77MRR إىل التفيا. وقد تم تصميم )TPS-77 )TPS-77 MRR

الستهالك القدرة املنخفضة للغاية، وهو أفضل منوذج من خط إنتاج 
TPS-77 الناجح لدى رشكة لوكهيد مارتن Lockheed Martin من حيث 
سهولة النقل. وميكن تثبيت منوذج التفيا من هذا الرادار العايل الداء عىل 
شاحنة لتشغيله يف مواقع غري مجهزة أو إنزاله لالستخدام يف مواقع ثابتة.

وتس��مح تقنية املس��ح املفرد املتعدد األدوار يف الرادار للمش��غلني  باختيار أدوار محددة 
للرادار، مثل مراقبة الطريان املنخفض املس��توى والطويل أو املتوس��ط املدى )مبا يف ذلك 
اكتش��اف املروحيات( يف قطاع��ات محددة. وحينام يدور الرادار خالل كل عملية مس��ح 
بزاوية 360 درجة، فإن النظام ينضبط آلياً مبا ينس��جم مع املهمة التي يختارها املش��غل. 
وميك��ن إجراء التغيريات بس��هولة إن تم تحريك النظ��ام أو تغريت املهمة، وبعد ضبطه ال 

تدعو الحاجة إىل أية عملية إدخال أخرى للمعلومات من جانب املشغل. 

وكام هو الحال يف رادارات TPS-77 املنتجة حالياً وبقية رادارات لوكهيد مارتن األخرى من 
 Gallium Nitride( تقنية نرتيد الغاليوم TPS-77MRR الجيل الجديد، يس��تخدم رادار
GaN(، وق��د تم تركيب هذه التقنية بالفعل وجرى اختبارها يف الرادارات العاملة. وتعترب 
جمي��ع التقنيات الجديدة امل��وردة يف الرادارات املتعددة امله��ام متوافقة بأثر رجعي مع 
األنظمة املستخدمة ميدانياً حول العامل. وقد أنتجت لوكهيد مارتن وتقوم بصيانة أكرث من 
175 رادار للمراقبة، وجميعها يتم تش��غيلها حول العامل لكشف األهداف يف مديات تصل 
إىل 250 ميالً عىل مدار الساعة. وتتميز هذه الرادارات بقدرتها عىل العمل دون مشغلني، 
وقد تم تش��غيل عدد كبري منها عىل مدى عرشات الس��نني يف مناطق قاس��ية ونائية ويف 

مسافة بعيدة عن البيئات الصالحة للتشغيل.

TPS- أو TPS-77 أو Lockheed Martin FPS-117 مل يح��دث أبداً أن تم إخراج رادار
59 من الخدمة، وتس��تمر األنظمة يف العمل بعد وق��ت طويل من انتهاء دورتها الحياتية 

األصلية البالغة 20 عاماً.

بوينج تسّلط الضوء على فرص الّنمو يف الشرق األوسط

TPS-77 والرادار املتعدد األدوار Lockheed Martin


